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Nyt fra menighedsrådet

Gudstjenesteliste Rørvig Kirke december 2022-marts 2023

Julekoncert med Maud og Langkilde
Søndag 4. december kl. 15 i Rørvig Kirke.

Maud & Langkilde er en er-
faren duo som her i juletiden 
har sammensat et program 
med stemningsfulde julesange, 
salmer, egne kompositioner 
og danske kendte sange samt 
medrivende gospel. Maud spil-
ler saxofon, klaver og synger 
og Robert spiller akustisk- og 
elguitar. Maud og Robert spiller 
med nærvær, lune og inderlig-
hed - og publikum inddrages 
ofte i fællessang. Der er gratis 
adgang til koncerten, og fordi 
der ikke sælges billetter, er 
princippet for deltagelse ”først 
til mølle”. 

Kyndelmisse med 
fløjtespil og fælles-
spisning 

2. februar kl. 17.

4. december 2. søndag i advent  kl.  10.30 Sten Hartung
11. december  3. søndag i advent  kl.  10.30 Sten Hartung
18. december 4. søndag i advent Henv.  til Nyk. kl. 16 ved Karin Bundgaard Nielsen
24. december Juleaften kl. 14 og 15.30 Sten Hartung
25. december Juledag  kl.  10.30 Sten Hartung
26. december 2. Juledag  kl.  9.00 Gunhild Als
1. januar  Nytårsdag  kl. 11.00 Sten Hartung
8. januar  1. s. e. H. 3. k.  kl.  10.30 Sten Hartung
15. januar  2. s. e. H. 3. k.  kl.  10.30 Gunhild Als
22. januar  3. s. e. H. 3. k.  kl.  10.30 Sten Hartung
29. januar  Sidste s. e. H. 3. k.  kl.  9.00 Karin Bundgaard Nielsen
5. februar  Septuagesima  kl.  10.30 Sten Hartung
12. februar  Seksagesima  kl.  10.30 Sten Hartung
19. februar  Fastelavn  kl.  9.00 Karin Bundgaard Nielsen
26. februar  1. s. i fasten  kl.  10.30 Sten Hartung
5. marts  2. s. i fasten  kl.  9.00 Sten Hartung
12. marts  3. s. i fasten Henv.  til Nyk. kl. 9 ved Karin Bundgaard Nielsen
19. marts  Midfaste kl.  9.00 Gunhild Als
26. marts  Mariæ Bebudelse kl.  10.30 Sten Hartung
2. april  Palmesøndag kl.  10.30 Gunhild Als
6. april  Skærtorsdag kl. 17.00 Sten Hartung

11 pilgrimsvandringer 
”På Herrens mark” i 
Odsherred Provsti.
I 2023 bliver der mulighed for at 
lære kirker, landskab og medvan-
drere at kende på 11 pilgrimsvan-
dringer mellem Odsherreds kirker. 
Alle vandringer udgår fra en af Ods-
herreds kirker den 3. lørdag i må-
neden kl. 10 - og projektet strækker 
sig fra januar til november 2023. In-
gen af vandringerne er længere end 
12 km. og mange er kortere. I for-
bindelse med udsendelsesandagten 
præsenteres ruten og vandringens 
rammer. Alle vandringer ender med 
modtagelsesandagt og et let måltid 
i en nabokirke. Det er gratis at del-
tage i vandringerne og der kræves 
ingen tilmelding. De eneste forud-
sætninger for deltagelse er, at man 
kan gå 4 km. i timen og at man søger 
pilgrimsvandring som et rum til for-
dybelse. Rørvig Kirke er inddraget i 
vandringerne lørdag 15. april, hvor 
turen går fra Nykøbing Kirke kl. 10 
og så ud til Rørvig Kirke. Man kan 
læse om det hele i vandringsfolde-
ren, som snart vil ligge i alle Odsher-
reds kirker.

”De ni læsninger” i Rørvig Kirke 

søndag 11. december kl. 10.30.
”De ni læsninger” er en gammel engelsk gudstjenesteform, hvor læsninger fra Bibe-
len veksler med salmer og musik. De bibelske læsninger læses typisk af lægfolk, af 
medlemmer fra menigheden, og tilsammen tager bibelordene kirkegængeren med 
på en rejse fra Skabelsen over Syndefaldet og frem til Frelsen i det lille Jesusbarn, 
som kommer til verden julenat. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en 
kop kaffe i våbenhuset.

Ved gudstjenesten medvirker den 
dygtige, unge fløjtenist Maria Steinaa, 
som er uddannet på Det kongelige 
danske Musikkonservatorium. Hun vil 
spille en række smukke numre, som 
understreger midvinterens særlige 
stemning af både vemod og fortrøst-
ning til, at det går mod lysere tider.
Ved Kyndelmissegudstjenesten fejrer 
vi Jesu fremstilling i Templet 40 dage 
efter jul, hvor den gamle Simeon tager 
Jesus-barnet i sin favn og forkynder, 
at barnet et ”et lys til åbenbaring for 
hedninger”. Efter gudstjenesten ind-
byder menighedsrådet til fællesspis-
ning i Præstegården konfirmandstue. 

Så er vi startet på et nyt kirkeår. Kirkeåret starter 
den 1. søndag i Advent, en tid med stor forventning 
til tiden der kommer. For to år siden var det et nyt 
menighedsråd som skulle i gang med arbejdet. Me-
nighedsrådet bestod af tre gamle medlemmer og 
tre nye, hvor af to havde lidt erfaring med arbejdet. 
Det var en spændende periode at starte op i. Coro-
na gav en del udfordringer for hvordan højmessen, 
aktiviteter i kirken og i konfirmandstuen kunne 
afholdes. Retningslinjer blev ændret med få timers 
varsel. Trods udfordringer kan vi se tilbage på to år, 
hvor vi har nået en del.
Sten Hartung bor nu i Rørvigs nyrenoverede præ-
stegård. Det har været et stort projekt, og der har 
lige været indflytningssyn, hvor alle herunder 
provstiets bygningskyndige Jesper Herbert  Lang-
kilde kun havde ros at sige om resultatet.  Der er 
kun meget få ting som skal justeres og vores præst, 
som skal bo i præstegården er også meget tilfreds. 
Orgelombygning  var også et omkostnings tungt 
projekt, men Rørvig Kirke har fået et orgel, som vi 
kan have glæde af i årene fremover. I forbindelse 
med orgelets udbygning er der opstået et problem 
med lyden, når der er samlesang i kirken opleves 

der ind i mellemforsinkelse af lyden fra tårnet til 
koret, hvad der er skyld i det, og hvordan vi løser 
problemet arbejdes der med. 
Solfilmen på kirkens øst/syd vendte vinduer træn-
ger til udskiftning, projektet er sat i gang, men i 
denne forbindelse viste det sig, at flere af de små 
ruder er revnet, så de skal skiftes samtidig med at 
solfilmen udbedres.
Vi har også fået gang i Sognecafemøderne, der af-
holdes onsdag eftermiddage en gang om måneden 
og der har haft været efterårets sange/salmer i 
kirken. Det er dejligt at vi igen kan samles i kirken 
og konfirmandstuen.  I dette nr. af Kirkehilsen står 
hvilken arr. der er de kommende måneder, og vi 
glæder os til at mødes. 
Vi havde håbet på at vores kirke kunne blive op-
lyst i vinterperioden og har arbejdet på et projekt. 
Vi var så heldige at kunne få projektet sponseret 
af nogle af vores kirkegængere. Desværre har vi 
måtte sætte projektet i bero pga at der skal spares 
på energien i samfundet, men vi håber, at det kan 
blive en mulighed til næste vinter. 
Det er spændende at være med i Menighedsrådet, 
og der er mange forskellige projekter at sætte i 
gang og stor tilfredsstillelse når et projekt bliver 
afsluttet.



Sognecafémøde 
- David Vincent Nielsen 
om ”Ensomhed, vor tids 
største trivselsrøver” 
onsdag 22. februar kl. 14.
David Vincent Nielsen er til daglig so-
cial-humanitær konsulent i Ældresa-
gen og ekspert på emnet ensomhed. 
Denne eftermiddag vil han komme 
ind på følgende emner:

•	 Hvad mener vi egentlig, når vi 
taler om ensomhed?

•	 Hvor stort et problem er en-
somhed reelt?

•	 Og hvad gjorde Corona ved 
vores sociale fællesskaber?

•	 Hvem rammes, og hvilke pro-
blemer kæmper disse menne-
sker ellers med?

•	 Hvordan bekæmpes og fore-
bygges ensomhed?

•	 Hvordan finder vi de særligt 
sårbare og ensomme?

Sognecafemøde - 
Jes Fabricius Møller 
om Det kongelige 
Ordenskapitel 
onsdag 22. marts kl. 14.

Jes Fabricius Møller er dr.phil. og lek-
tor i historie ved Københavns Univer-
sitet og er derudover ordenshistorio-
graf for Det kongelige Ordenskapitel. 
Modtagere af kongelige danske orde-
ner og medaljer opfordres til at ind-
sende deres levnedsberetning til Or-
denskapitlet. Kgl. ordenshistoriograf 
Jes Fabricius Møller fortæller om or-
densvæsenet og giver eksempler på, 
hvad Ordenskapitlets store samling 
af levnedsberetninger kan bruges til 
ikke mindst lokalhistorisk og slægts-
historisk.
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Studiekreds 
- Dostojevskijs 
”Brødrene Karamazov”.

Koncert - Nykøbing/Rørvig 
Jazzfestival 
30. december kl. 15 i Rørvig Kirke.
Koncerten spilles af violinisten Kristian Jørgensens 
Kvartet. Med sig har han mundharmonikaspilleren 
Mathias Heise.
To vidunderlige musikere på den danske jazzscene. 
Anmelderroste og med et niveau på absolut øver-
ste hylde. Deres instrumenter er velkendte, men lidt 
usædvanligt i jazzens verden at have disse instrumen-
ter i front som melodi bærende, hvor de to virtuoser 
på nærmest telepatisk vis er på bølgelængde med 
hinanden. Deres sans for den gode melodi og deres 
forståelse af harmonier og måden at swinge på gør, at 
man som lytter - sammen med det hyggelige kirkerum 
- bliver hensat til en himmelsk verden.
Begge har de modtaget Ben Webster prisen og - hver 
for sig - anerkendelser som kronprinsparrets stjer-
nedrys-pris og jazz anmeldernes JASA pris.
Med sig har de den lyriske guitarist Per Møllehøj og 
den fremadstormende unge bassist Rune Fog Nielsen, 
der - med sine bare 25 år - er endnu et bevis på det 
høje niveau indenfor ung dansk jazz. 
Der venter en musikalsk oplevelse på højeste niveau, 
når de fires musikere mødes i Rørvig Kirke.
Entré´en er 75 kroner og billetter kan købes via Bil-
letto,  https://billetto.dk/
Salget åbner medio oktober.  Ikke solgte billetter kan 
købes i døren på spilledagen fra kl. 14.

Sognecafemøde med 
Emma Rønberg Paaske
”Frederik VIII - den glemte konge” 
onsdag 18. januar kl. 14.
Frederik 8. fik kun seks år som regent og 
fremstår derfor som en lidt overset figur i 
den danske kongerække. Han var næsten 
altid civilklædt og lagde vægt på at være 
i øjenhøjde med befolkningen. Han gif-
tede sig med Prinsesse Lovisa af Sverige-
Norge, de fik otte børn, hvoraf de ældste 
sønner, Prins Christian (10.) og Prins Carl 
(Håkon 7.) blev konger af hhv. Danmark 
og Norge. Hans få år på tronen var bl.a. 
præget af Alberti-skandalen, men var 
ellers relativt udramatiske. Frederik 8. 
døde af et slagtilfælde under en ensom 
spadseretur i Hamborg 14. maj 1912 på 
vej hjem fra et kurophold. Det skete tæt 
på byens forlystelseskvarter, hvilket gav 
anledning til rygter, som gav ham et ufor-
tjent blakket eftermæle. Emma Rønberg 
Paaske er uddannet historiker, har med-
virket i en række programmer på DRTV 
og er til daglig ansat i Rigsarkivet.Vi læser den bog, som ofte er blevet kaldt 

”verdens bedste roman”.
Ud over at romanen er rasende godt skre-
vet, byder den også læseren på et enestå-
ende indblik i Den ortodokse Kirkes uni-
vers. Og måske bliver man også klogere 
på det, som ofte er en gåde for os i Vesten, 
nemlig den såkaldte ”russiske mentalitet”. 
Vi læser bogen i bidder og tager en fælles 
samtale om de temaer, vi støder på under-
vejs. Alle er velkomne til at være med,
1. gang torsdag 12. januar kl. 16.30-18. 
Vi læser 1. del. 
2. gang torsdag 26. januar kl. 16.30-18. 
Vi læser 2. del.
3. gang torsdag 9. februar kl. 16.30-18. 
Vi læser 3. del.
4. gang torsdag 23. februar kl. 16.30-18. 
Vi læser 4. del.


